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Sammanfattning 
Denna rapport redovisar ett åtgärdsprogram för att minska och ev. förhindra 
mögelangrepp på träämnen för HF-böjning vid Kinnarps i Skillingaryd. 

Åtgärder bör vidtas redan vid hanteringen av ämnena hos leverantören, samt vidare vid 
konditioneringen hos Kinnarps. På grund av att de mögelsporer som är aktuella i detta 
sammanhang är termoresistenta föreslås att våttemperaturen vid konditioneringen höjs 
till 52,5 °. 

Redan kontaminerade lokaler skall rengöras och fortsatt hantering av mögelangripet 
virke i lokalerna skall förhindras. 
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Bakgrund 
Genomförda mätningarI visar på förhöjda mängder mikroorganismer och mögelsporer i 
luften kring HF-pressen. Nivåerna är sådana att känsliga personer kan få besvär. 
Långvarig eller omfattande hantering av mögligt virke får av hälsoskäl inte förekomma. 

Förekomsten av mögel på ämnen av bok och på pallar som transporterat dessa ämnen 
har varierat under den tid som böjning med HF-processen har pågått. Det har 
förekommit att mögliga ämnen har hanterats i snickeriet och använts vid böjningen. 
Detta har resulterat i att lokalen har kontaminerats med extra höga halter av 
mögelsporer. Åtgärder har vidtagits för att förhindra att ämnen möglar under lagring 
och därmed är det troligt att de förhöjda värdena som uppmättes under juni månad är ett 
resultat av tidigare kontaminering av lokalen.  

Det mögel som kan finnas på ämnena vid pressningen har i allmänhet utvecklats vid 
hanteringen hos Kinnarps. Ämnena är kapade i båda ändarna, samt hyvlade på samtliga 
fyra sidor endast någon dag innan bokämnena levereras till Kinnarps och att klimatet 
vid leverans till Kinnarps gynnar inte snabb mögeltillväxt.  

De temperaturer och relativa luftfuktigheter som råder vid konditioneringen av ämnen 
vid Kinnarps är mycket gynnsamma för att möglet skall gro och tillväxa. 

Mögelproblemet vid Kinnarps har diskuterats med Hans Lundström, docent vid 
Sveriges Lantbruksuniversitet och expert inom detta område. 

Syfte och mål med undersökningen  
Syftet är att undersöka möjligheter att förhindra/minska mögelangrepp ämnen för HF-
böjning. Målet är att ta fram ett åtgärdsprogram för att förhindra mögelangrepp, samt 
åtgärder som behöver vidtas för redan nedsmittade lokaler. 

                                                 
I  Hälsan Småland AB 2003: Mätning av mögel på Snicken. Kinnarps i  Skillingaryd AB 030626 



 

 2

Mögel och mögelsporer 
Virkesskadesvampar indelas vanligen tre huvudgrupper beroende på den skadeeffekt de 
orsakar; mögelsvamp, blånadssvamp och rötsvamp. I den nu belysta problematiken är 
det mögelsvamp som avses och som fortsättningsvis kommer att behandlas. 

Vid virkestorkning/konditionering vid 35–52°C våttemperatur dominerar tre 
(termotoleranta) mögelsvampar, nämligen Rhizopus rhizopodiformis, Aspergillus 
fumigatus och Paecilomyces variotti. De två senare har identifierats vid den genomförda 
mätningenI. Temperatur/tillväxtdiagram för dessa tre arter återges i bilaga 1. Vid 
brädgårdstorkning är däremot floran av mögelsvampar betydligt större, på grund av den 
lägre temperaturen. 

Det utmärkande för trämögelsvamp är dess snabba tillväxt när optimala temperatur- och 
fuktbetingelser råder. Myceltillväxt upp till 35 mm/dygn förekommer. De bildar då 
stora mängder sporer som kan ge upphov till hälsoproblem, s.k. trämögelsjuka. 
Mögelsporer finns i stort sett överallt i vår omgivning och kan i allmänhet inte 
förhindras. Livscykeln (från spor till spor) för mögelsvampar är i vissa fall mindre än ett 
dygn. 

Mögelsvamp uppträder och växer på virkesytor. Någon genomträngning in i själva 
trämaterialet sker inte. Det vitgrå till grågrönt färgade luddet som man kan se på 
virkesytor som är angripna av mögel, uppkommer först när tillväxten är omfattande. 
Luddet utgörs av mycel med en otalig mängd sporbärare och sporer (s.k. diasporer). 

För att mögel skall kunna överleva/tillväxa krävs att temperatur, surhetsgrad, vatten- 
och näringstillgång är rätt: 

Vatten:  Fuktkvot 20–150 % 
  Relativ luftfuktighet 80–100 % (lokalt) 
  Sporer kan överleva torra perioder på 6–12 månader.  

Temperatur: 0–55°C, Temperaturoptimum varierar starkt för olika arter och vissa 
  arter kan överleva ca. 70°C under några timmar. Hålls torrtemperaturen 
  över 80°C under två timmar dör alla trämögelsvampar. 

Näring: Låga krav på näringstillgång. Enkla sockerarter, proteiner.  

Surhetsgrad: Mögelsvampar är pH-toleranta; pH 2–10. 

På grund av sin temperaturtolerans och möjlighet att tillväxa vid högre temperaturer 
dominerar mögelsvampar markant under torkning i virkestorkar. Det bör observeras att 
temperaturen på virket i en virkestork är lika med den våta temperaturen. Den torra 
temperaturen är alltid högre än den våta. 

Sporgroningen t.ex. i en virkestork tar ca. ett kvarts dygn i anspråk. Om sporgroningen 
redan har börjat utanför virkestorken, kan mögeltillväxten starta omedelbart. Om 
psykrometerskillnaden är 0,0–0,5 °C vid tvåt = 38°C och lufthastighet 2 m/s, brukar 
trämögel vara synligt på furusplint redan efter ett dygn. Vid högre psykrometerskillnad 
(1,0–1,5°C ) tar motsvarande mögeltillväxt 1,5 dygn.  

Om någon av miljöfaktorerna begränsas, avtar svamparnas tillväxt och den kan i vissa 
fall helt avstanna. Själva sporbildningen kan dock påskyndas. Mögel kan gro och 
tillväxa under förhållanden då fritt vatten inte är tillgängligt men då hög luftfuktighet 
råder. 
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Förutsättningar för konditionering vid Kinnarps  
Nedan anges de förutsättningar som idag gäller för konditionering av ämnen för HF-
böjning vid Kinnarps i Skillingaryd. 

 Ämnena skall konditioneras till en fuktkvot kring 23 %, vilket motsvarar ca. 95 % 
relativ luftfuktighet. 

 Det mögel som i allmänhet angriper träet är temperaturresistenta och överlever 
temperaturer upp till ca. 50°C.  

 Förhållandena för mögeltillväxt kan vara gynnsamma vid hanteringen av ämnena 
mellan leverantören och Kinnarps; hög fuktkvot, hög koncentration av 
mögelsporer vid sågverket, kontaminerade lastpallar, odefinierat klimat. 

 Träslagen är i första hand björk och bok. Bok är allmänt betraktat som ett 
”lättmöglat” träslag vid höga fuktkvoter. 

I bilaga 2 redovisas resultat från en genomgång av konditioneringskammaren för 
konditionering av ämnen för massivträböjning. Syftet med genomgången var att få fram 
åtgärder till förbättringar av konditionering av ämnen för massivträböjning i HF-
pressen. I bilagan återfinns förslag på ett antal åtgärder som omgående bör genomföras i 
syfte att förbättra konditioneringsresultatet. 
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Åtgärder 
Nedan ges förslag på ett antal åtgärder som bör genomföras för att minska risken för 
mögelangrepp. 

Hanteringen hos leverantör och transport till Kinnarps 
Sågverksmiljön har kraftigt förhöjda halter av mögelsporer. I normal bostadsluft finns 
500–10 000 sporer, medan det på ett sågverk kan finnas en miljard sporer i motsvarande 
volym luft. Det innebär att ämnena, som är helt fria från mögel efter kapning och 
hyvling förutsatt att detta utför korrekt, kommer att omgående kontamineras av sporer. 
Klimatförhållandena i vilka ämnena hanteras fram till Kinnarps är mer eller mindre 
okontrollerade. Detta föranleder följande rekommendationer: 

 Hanteringen av ämnen från det att virket tas ur tork till leverans vid Kinnarp skall 
hålla så kort som möjligt. 

 Ämnena måste vara 100 % fria från mögel, dvs. samtliga ytor skall vara 
renhyvlade eller kapade. 

 Ämnena bör lastas på plastpallar, vilka är lättare att rengöra och har mindre risk 
för att kontamineras av mögelsporer. 

 Inplastade pallar med ämnen skall förvaras svalt och inte i direkt solsken. 

 Möjligheten att doppa pallar med ämnen i antimögelmedel bör undersökas. 

Konditioneringen 
Nedan ges rekommendationer för konditionering vad avser mögel. Ytterligare 
synpunkter på själva konditioneringen ges i bilaga 2. 

 Våttemperaturen bör vara högre än 50°C. Förslag: Ttorr = 53,0°C, Tvåt = 52,5°C, 
vilket motsvarar en jämviktsfuktkvot på 23,8 %. 

 Ämnena bör omsättas fort, dvs. tiden för konditionering skall optimeras med 
avseende på rätt fuktkvot och risk för mögeltillväxt. 

 Luftflödet förbi de enskilda ämnena på pall måste säkerställas, så att ett lokalt 
klimat uppkommer. 

 Övervakning av konditioneringen minst en gång per dygn för att så tidigt som 
möjligt upptäcka eventuell mögeltillväxt. 

Personlig skyddsutrustning 
Om arbete med trämögelangripet virke måste ske skall skyddsutrustning i form av 
andningsskydd (IIb-filter) och överdragskläder användas. 

Mögelsporer och mögelfragment fastnar lätt i kläder och annan utrustning och kan föras 
vidare från arbetslokal till bostad. Överdragskläder som bör användas vi hantering av 
mögligt virke skall lämnas och förvaras separat och får inte sammanblandas med 
ordinarie arbetskläder. 
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Sprayning med antimögelmedel 
En metod att behandla virke är sprayning inne i torkkammaren. Metoden är klart 
olämplig, bl.a. med tanke på de arbetsmoment som oftast utförs inne i kammaren, 
reparation/underhåll och rutinkontroller. Därtill tillkommer extra administration för 
tillstånd etc. som krävs för att få använda medlet. 

Redan kontaminerade lokaler 
I de lokaler som kontaminerats med mögelsporer är klimatet ur mögelhänseende toort 
(RH = 55 %) och temperaturen låg (ca. 20°C). Det innebär låg risk för vidare 
mögeltillväxt hos de sporer som finns i lokalen. Om inte ytterligare kontaminering sker 
kommer livskraften hos sporerna att avta och vara helt borta efter ca. ett år. Det bör 
dock observeras att snickeriet även tar in annat virke som kan vara mögligt.  

Åtgärder som bör vidtas är: 

 Förhindra ytterligare kontaminering av lokalerna. 

 Dammsugning för att få bort gamla ansamlingar, vilket redan är genomfört. 

 Följ halvårsvis upp sporförekomsten för att se dess utveckling. 

Uppföljning av mögel i produktionslokaler 
Vid ett mer ingående åtgärdsarbete mot trämögel kan användning av tryckplattor vara 
ett hjälpmedel för att kunna gradera mängden trämögel. Tryckplattor utgörs av en låg 
plastburk fylld till bredden med en stelnad massa av agarlösning (näringssubstrat). 
Plattorna tryck mot olika ytor där man vill kontrollera halten av sporer, varvid sporerna 
fastnar på agarytan. Direkt efter tryckningen försluts plattan med ett tättslutande lock. 
Omedelbart efter mätningen placeras tryckplattorna i ett värmeskåp. Tryckplattorna tas 
ut efter 1–2 dygn för bedömning av antal kolonier. Det går sedan att göra en relativ 
bedömning hur sporförekomsten utvecklas.  
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Bilaga 1: Tillväxt av mögelsvampar 
Nedanstående diagram visar tillväxten som en funktion av temperaturen för de 
vanligaste mögelsvamparna som angripit bok vid Kinnarps2. 

 

  
a) b) 

 

 

 
b) d) 

a) Rhizopus rhizopodiformis 

b) Aspergillus fumigatus   

c) Paecilomyces variotti 

d) Rhizopus rhizopodiformis, Aspergillus fumigatus och Paecilomyces variotti 

                                                 
2  Trämögel – Handledning inom skogs- och träindustrin. Sveriges Skogsindustriförbund 1984. 
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Bilaga 2: Genomgång av konditioneringskammare vid Kinnarps, 
Skillingaryd 2003-10-14 
Närvarande:  Stefan Stenudd, Lövträinstitutet 
  Stefan Frisk, Kinnarps 
  Juhani Svanberg, Kinnarps 
  Dick Sandberg, Vxu 

Syftet med genomgången var att tillsammans med Stefan S diskutera fram åtgärder till 
förbättringar av konditionering av ämnen för massivträböjning i HF-pressen. 

Nedan ges förslag på ett antal åtgärder som omgående bör genomföras i syfte att 
förbättra konditioneringsresultatet, se även sammanställning i bilaga 2:1. 

1. Styrning av klimatet i kammaren: Kalibrering av termometrar för våt och torr 
temperatur, luftflöde kring termometrar, samt dysor. 

Den RH-nivå som skall uppnås i kammaren kräver en temperaturdifferens 
(våt/torr) på 0,5 - 1,0 grader, vilket ställer höga krav på temperaturmätningen. 
Därmed är det viktigt att termometrarna för våt respektive torr temperatur är rätt 
kalibrerade. Detta kontrolleras enkelt genom att båda termometrarna samtidigt 
doppas i en vätska med jämnt fördelad temperatur (t.ex. is/vattenblandning). 

Lufthastigheten kring termometrarna för våt respektive torr temperatur skall vara 
lägst 2 m/s för att en korrekt temperaturåtergivning skall erhållas. För att 
säkerställa detta bör en kåpa med en fläkt monteras kring termometrarna, se 
skiss bilaga 2:2. Luften skall tas från värmebatterisidan. 

Kontroll av funktionen hos dysor för tillförsel av vatten (basning) och en ev. 
rengöring av dessa skall genomföras 1 gång per månad. 

2. Luftflöden i konditioneringsutrymmet. 
Luftflödet i kammaren skall vara så jämnt som möjligt för att klimatet i hela 
kammarens volym och kring ämnena skall bli stabilt. Detta är inte fallet idag, 
vilket dels beror på att kammaren sällan är helt fylld, dels att luftflödet inte 
tvingas genom paketen med ämnen. Dessutom är ämnena staplade på sådant sätt 
att passage inte tillåts genom paketet. 

Luften skall förflyttas från värmebatteriet utsida genom pallarna med ämnen och 
tillbaka genom fläktarna till värmebatteriet. Ju fler fripassager det finns kring 
pallarna med ämnen ju sämre blir konditioneringen. 

Följande åtgärder bör vidtas: 

 Skiva placeras mellan värmebatteri och nedersta raden pallar så att luften ־
passerar pallarna, figur 1. 

 Blindpallar” används så att torken alltid är full, antingen enbart nedre raden” ־
(5−6 pallar) eller hela torken (10−12 pallar). 

 .Flärps av gummi placeras i tak och väggar, figur 1 ־

 ,Ämnena i paketen staplas på sådant sätt att luften kan passera genom paketen ־
förbi varje enskilt ämne, se bilaga 2:3. 
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 De plywoodskivor som idag placeras ovanpå varje pall vid konditioneringen ־
bör även fortsättningsvis användas på detta sätt, figur 1. 

 Avståndet mellan dörr och pallar i torken skall vara ca. 70 cm ־

   
Figur 1. Konditioneringskammare och pallar (paket) med ämnen sedd från sidan. 
  (a)  Skiva mellan värmebatteri och nedersta raden pallar. 
  (b) Plywoodskiva ovanpå pall. 
  (c) Gummiflärps 

3. Övriga kommentarer 
 För att minska risken för mögelangrepp på ämnen bör pallar av plast användas ־

istället för som idag av trä. Träpallar tar upp kondensfukt från golv och är i 
allmänhet starkt kontaminerade av mögelsporer. Därmed utgör de en onödig 
initieringspunkt för mögeltillväxt vid konditioneringen.  

 .Björk kan mörkna om det konditioneras under lång tid vid hög temperatur ־

 Ek är mycket korrosivt och om nuvarande torkar används för ־
torkning/konditionering är risken påtaglig för att skador på torken 
uppkommer. 

 .Gummiflärps kan köpas hos Rubber Company i Växjö ־

 .Vakuumtork kan användas för att förhindra mögeltillväxt ־

 Styrsystem WSAB RIGI DR2: Styrningen av temperaturen följer standard ־
1/10 DIN, vilket innebär en mätnoggrannhet på 0,04°C.  
(Kontrollerat med WSAB). 
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Några frågeställningar kring hantering av bok och björk före böjning 
Det konstaterades det att fuktkvotsspridningen som erhölls vid leveranskontrollen av 
ämnen (Arcus bok) som levererades från Öveds 2003-09-30 är vad man i bästa fall kan 
förvänta sig från den torkning som genomförs hos Öveds. Därmed är fuktkvotsnivå och 
spridning fastlagd för till processen ingående material. 

Hur skall ett optimalt torkningsprogram inkl. basning se ut för Arcus bok? Är det 
möjligt hos Öveds att uppfylla kraven? 
En snabbare (mer enhetlig) hantering av hela partier är att föredra. Idag verkar det ta väl 
lång tid att få ihop ett parti, kan partiet göras mindre? Snabb torkning i kammartork ger 
normalt sett relativt stor fuktkvotsspriding vid de höga fuktkvoter som Kinnarps 
eftersträvar. Långsammare torkning i en pre-dryer är lämpligt. Det är dock tveksamt att 
en liten spridning i fuktkvot går att uppnå enbart genom traditionell sågverkstorkning. I 
Kinnarps fall är det bättre att fokusera på konditionering vid fabriken.  

Basningen sker på samma sätt som hos de flesta för att få en ljusröd färg. Doppning är 
nödvändig för basad bok om inte torkningen startas inom 1−2 dygn.  

Hur kan man förvänta sig fuktkvotspridningen? 
Det finns få uppgifter för lövträ vid höga fuktkvoter, bl.a. på grund av att man vanligtvis 
inte slutar att torka vid 20 % fuktkvot. Enligt Esping (torkhandboken) kan man för 
barrträ vid 22 % medelfuktkvot och 38−50 mm virke förvänta sig en standardavvikelse 
på i storleksordningen 3,5 %. Kinnarps inköpskrav 20−23 % utan angivelse om 
spridning är således utopisk. 

Hur vanligt är det att bok möglar under torkprocessen? Är doppning den vanligaste 
metoden och hur effektivt förhindrar doppningen mögel? 

Basad bok möglar mycket lätt i fuktig väderlek. En lätt svart påväxt kan bilad inom 1−2 
dygn efter basning medan virket väntar på torken. Mögel är även vanligt vid 
brädgårdstorkning, men det slutar vanligtvis att växa efter ett tag och tränger ofta inte på 
djupet. Mögelangrepp sker ibland under torkningen om luftfuktigheten lokalt för hög 
vanligtvis beroende på för låg lokal lufthastighet. 

Är det möjligt att konditionera upp virke från 17 % till 23 % hos Öveds? 
Det går, men spridningen är svår att förutsäga. Basningsutrustningen, som är till för 
färgning vid 90−100°C i 100 % RH (ca. 24 % jämviktsfuktkvot) kan användas. 
Kondensering på ytan kan dock ge problem. Uppfuktning vid dessa temperaturer går 
snabbt, men blir även ojämn. Ett alternativ till konditionering är att överfukta virket 
kraftigt och därefter torka ned det till rätt slutfuktkvot. Det finns då risk för en ojämn 
färgning av virket.  

Är det lämplig under de förhållanden som i allmänhet råder vid lövsågverk att 
Kinnarps konditionerar sitt virke själva. 
Kinnarps bör själva utjämna fuktkvoten och minimera spridningen. Detta kan göras på 
flera sätt men i grunden handlar det om tid i rätt klimat. Vill man snabba upp processen 
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kan två kamrar med olika klimat eller en med ånga/vakuum användas. I normalt 
lufttryck bör dock mögel vara ett allvarligt problem, luftfuktigheten är ca. 95 %. 

Är hanteringen av björk annorlunda än bok? 
Björk skall hanteras på samma sätt som bok. Skillnader är att björk inte möglar lika lätt 
som bok och att uppfuktning i basningskammare kan missfärga björken. 
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Bilaga 2:1 Komihåglista 
 Kalibrering av termometrar 

 Rengöring av dysor 

 Fläkt kring våt/torrgivare 

 Skiva placeras mellan värmebatteri och nedersta raden pallar 

 Blindpallar 

 Flärps av gummi placeras i tak och väggar 

 Stapling av ämnena i paketen 

 Stäm av ”nya palldimensioner” 

 Instruktion angående blindpallar 

 Plastpallar 
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Bilaga 2:2 Skiss över kåpa med fläkt kring våt/torrgivare 
Figur 2a visar givare för våt och torr temperatur i konditioneringskammaren vid 
Kinnarps, Skillingaryd. Termometrarna är fastsatta på ett stativ, där även en 
vattenbehållare med automatisk påfyllning av monterad.  

En fläktkåpa, figur 2b, tillverkas av korrosionsfritt material som tål temperaturen upp 
till  
70 °C och 100 % RH. Kåpan förses i ena ändan med en fläkt som ökar lufthastigheten 
kring termometrarna. Den motstående sidan är öppen. Någon form av lock bör finnas 
för inspektion och rengöring. 

  
a)     b) 

Figur 2.  (a) Torr- och våtgivare som de är utformade idag utan kåpa. 
  (b) Skiss till kåpa med fläkt för att säkerställa att lufthastigheten blir 
  minst 2 m/s förbi givarna. 
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Bilaga 2:3 Förslag till stapling av ämnen på pall 
Volym: 6 000 ämnen/leverans 

Kammare: Höjd  2 x 1 200 mm (max tak till golv 2 600 mm) 
  Bredd 5 700 mm → 5–6 pallar i bredd (800 mm) beroende på lutning 
  Djup 2 800 mm → 2 pallar i djup (1 200 mm) 

Pall:  1 200 x 800 x 150 mm3 (L x B x H) → lasthöjd 1 050 mm 

Ämnet: Dimension 35 x 52 x 452 mm3 

Stapling: Fritt luftflöde genom pall/ämnen parallellt luftflöde (fläkt till dörr) 

Idag:  ca. 600 ämnen/pall 
  Inget fritt flöde i någon riktning genom pallen 

Stapling av ämnen föreslås enligt figur 2. 

Ämnena placerad med en kantsida mot pall och med vart annat ämne jämnt draget mot 
pallens respektive långsida. Detta ger 34 ämnen per skikt. Nästföljande skikt läggs 
ämnen korslagt (vågrät flatsida) mot förgående skikt; 4 ekvidistanta rader á 3 ämnen, 
som utgör ett ströskikt med total 12 ämnen.  

Detta ger 552 ämnen per pall eller 11 pallar per leverans (6 000 ämnen). 

 

 
Figur 2. Placering av ämnen i de olika skikten på pall (vy från ovan) vid leverans 
  från Öveds: ämnesskikt (vänster), ströskikt (höger).  


